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AMSTERDAM - Ben Woldring, oprichter van gaslicht.com voorspelde het al veel langer: de
energierekening voor een gemiddeld gezin is dit jaar ruim driehonderd euro duurder.
Aanvankelijk werd hij in Den Haag niet geloofd, maar daar moet staatssecretaris Mona
Keijzer nu op terugkomen.

Ben Woldring is met experts van gaslicht.com en Vereniging Eigen Huis bij De Telegraaf om
vragen van lezers te beantwoorden over energie. We spraken hem over Keijzers blunder.
U kunt helaas geen vragen meer insturen: er zijn zoveel vragen binnengekomen dat de experts
hun uiterste best doen om alles te kunnen beantwoorden.

Het moet heel prettig zijn om eindelijk gelijk te krijgen. Het CBS zegt dat de gemiddelde
energierekening met €334 omhoog gaat.
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„Ja, dat moest ook wel gebeuren. We waren behoorlijk zeker van onze zaak. Toen wij met onze
voorspelling kwamen (dat de energierekening voor een gemiddeld gezin €360 hoger zou zijn red.), kregen we de kritiek dat we met te hoge verbuiksgemiddelden werkten en dat de hogere gasen stroomprijs niet zou kloppen. Nou, dat zijn twee punten van kritiek die dus niet kloppen. We
hadden onze eerste voorspelling wel gebaseerd op tarieven van Eneco, die van Nuon en Essent
moesten we toen nog binnenkrijgen. Toen die bekend waren, hebben we de voorspelling
bijgesteld naar €332 op jaarbasis. Precies wat het CBS nu ook zegt.”

Want hoe zit dat met het verbruiksgemiddelde?
„Wij gebruiken al heel lang dezelfde gemiddelden: dat moet ook wel als je door de jaren heen wilt
kunnen vergelijken. Tuurlijk stellen we dat af en toe bij, het verbruik neemt wel langzaam wat af
door bijvoorbeeld nieuwere cv-ketels. Wij rekenden vroeger met 3500 kWh stroom en 1800 kuub
gas, dat is een paar jaar geleden bijgesteld naar 1500 kuub gas. We weten dat het CBS en
energieleveranciers met ongeveer dezelfde gegevens rekenen. Honderdduizenden mensen
hebben bovendien gegevens over hun verbruik ingetoetst op onze website. Daar kwam een
gemiddelde uit dat heel dicht bij het onze lag. Nou, toen wisten we het echt wel zeker. Ik durf daar
mijn hand wel voor in het vuur te steken.”

En met die lagere energiebelasting?
„Ik heb mij er enorm aan gestoord dat sommige media schreven dat stroom goedkoper wordt. Dat
is niet zo. Ja, de belasting op stroom ging iets omlaag en de belasting op gas ﬂink omhoog, dus per
saldo zijn mensen duurder uit. En daarbij: stroom is óók duurder geworden, want de Opslag
Duurzame Energie (ODE) op elektriciteit ging ook ﬂink omhoog. Het interesseert mensen echt
niet dat de ene belasting hoger is en de andere lager, het enige wat er toe doet is het bedrag dat
uiteindelijk van je rekening wordt afgeschreven. Dat er andere naampjes op die belastingen
worden geplakt doet er voor mensen echt niet toe. Dus zeggen dat de belasting op energie omlaag
gaat? Dat is alleen maar framing, uiteindelijk betalen we juist meer voor stroom.”

Hoe erg is het dat de staatssecretaris verkeerde cijfers gebruikte?
„Nou, in december was er in de Tweede Kamer het debat over deze energiekosten. Toen moest het
Belastingplan nog door de Eerste Kamer. Als de Tweede Kamer toen correcte cijfers had gehad,
dat de energierekening toch wel ﬂink omhoog zou gaan, hadden ze dat heel makkelijk met een
amendement kunnen verzachten. De heﬃngskorting op energie ging ook omlaag, met zestig
euro. Als ze dat hadden tegengehouden, had het toch weer iets gescheeld op de energierekening.
Zestig euro per jaar is niet de hoofdprijs, maar toch iets. Doordat de Kamer verkeerde cijfers had,
hebben ze dat niet kunnen doen. Dat is kwalijk.”
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